
Шановні учасники зборів! 

Шановний Анатолію Васильовичу, 

представники ректорату, присутні! 

Сьогоднішній звіт перед трудовим колективом традиційний це підсумок роботи інституту, мене 

як директора, за 2019 рік.  

Пріоритетними завданнями були: наближення інститутської діяльності до основних показників 

правничих інститутів України, вдосконалення науково-освітньої і культурно-просвітницької 

діяльності в умовах радикального реформування української вищої освіти. Згідно Концепції 

реформування управління закладами вищої освіти основними завданнями НН Інституту права СумДУ 

є: якість, доброчесність, працевлаштування, відповідальне ставлення студентів до свого навчання.  

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ   

Станом на 1 грудня 2019 року в інституті працювало 44 штатних науково-педагогічних 

працівників; 11 докторів наук, професорів і 31 кандидати наук та 2-а викладачі, які не мають наукового 

ступеню, захист їх дисертаційного дослідження заплановано на 2020 рік. В 2019 році було звільнено 

4-ох викладачів, кандидатів юридичних наук, за згодою сторін. 

Кадровий склад інституту наданий в таблиці. 
Назва показника Рік «+» або «-» 

2018 

осіб 

2019 

осіб 

Чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників 

48 44 -4 

- з вченими ступенями та науковими 

званнями 
92% 96% +4% 

- докторів наук 10 11 +1 

- кандидатів наук 34 31 -3 

Навчально-допоміжний персонал 
навчальної частини 

6 6 0 

Навчально-допоміжний персонал кафедр 8 8 0 

Серед науково-педагогічних працівників 96% мають наукові ступені та вчені звання. 

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  В 2019 РОЦІ 

В 2019 році набір на навчання здійснювався за освітніми програмами у межах ліцензованих 

спеціальностей. 

Ліцензійний обсяг за спеціальностями НН інституту права 

№ Освітній 

ступінь 

Спеціальність Освітня програма денна заочна 

1 Бакалавр 081 «Право» «Право» 190 195 

 385 

2 Бакалавр 293 «Міжнародне 
право» 

«Міжнародне право» 30  

 30 

3 Бакалавр 032 «Історія та 

археологія» 

 

«Історія» 25  

 25 

4 Магістр 081 «Право» «Правознавство» 

 

100 60 

5 Магістр  «Медичне право» 

 

30 20 

6 Магістр  «Інтелектуальна 

власність» 

30 20 

 260 

Вперше здійснено прийом на навчання: 

Бакалавра за 2-ома спеціальностями: 

 032 «Історія та археологія»; 

 293 «Міжнародне право» 

Нові спеціальності ліцензовані за найвищим бакалаврським рівнем. 



На базі НН інституту права у 2019 році розпочато освітню діяльність за новою освітньою 

магістерською програмою «Медичне право». Ця програма створювалась на перспективу, для 

прийому на навчання іноземців. Крім того, за заочною формою здобуття освіти було відновлено 

прийом магістрів за програмою «Інтелектуальна власність». 

ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ на 1 курс 

На денну форму навчання для здобуття ступеня «бакалавра» на 1 курс було зараховано 112 - (2018– 

89); 

В розрізі спеціальностей ОС «бакалавр»: 
ДЕННА Ф.НАВЧАННЯ 

На 1-ий курс 

2018 
осіб 

2019 
осіб 

«Право» 81 81 

«Міжнародне право» - 18 

«Історія та археологія» - 11 

 81 110 

На 3-ій курс 8 2 

ВСЬОГО 89 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019 році на першому курсі ОС «бакалавр» навчаються 9 іноземних студентів, у 2018 – 2 студенти. 

74 вступники було зараховано на навчання з оплатою підготовки за кошти фізичних, юридичних осіб 

(у 2018 році – 44).  

Інститут закрив 25 бюджетних місць на 1 курсі за ОС «бакалавр», а також – 8 студентів пільгових 

категорій були переведені на бюджетні місця за листами МОН. Загальний обсяг студентів, які 

навчаються за бюджетною формою становить – 38 особи (34% від загальної кількості студентів 1 курсу 

ННІ права).  

На заочну форму навчання було зараховано77 студентів (у 2018 році – 60).  

В тому числі 59 студентів були зараховані на 3-ій курс (зі скороченим терміном навчання) – повністю 

заслуга доцента каф. КПДС Ільченка О.В.,  який провів профорієнтаційну роботу серед випускників 

коледжу бізнесу та права м. Луцьк.  

В тому числі на програму паралельної освіти було зараховано в 2019 році -13 студентів (2018р. - 20 

студентів). 
ЗАОЧНА Ф.НАВЧАННЯ 

На 1-ий курс 

2018 

осіб 
2019 

осіб 

«Право» 7 5 

На 3-ій курс (скороченці) 33 59 

Паралельна освіта 20 13 

ВСЬОГО 60 77 

Загальна кількість вступників, зарахованих на навчання на 1-ий курс для здобуття ступеня 

«бакалавр» за денною і заочною формами, становить в 2019-189 осіб (2018-149 осіб) – це на 40 

вступників більше.  

Загальна таблиця кількості вступників, зарахованих на навчання до ННІ права бакалаврів та 

магістрів у 2019 році 

Перший 

курс 

Форма навчання 2018 рік 2019 рік 

всього у т.ч. 

іноземці 

П/О % всього у т.ч. 

іноземці 

П/О % 

БАК денна 89 2 44 49% 112 9 74 66% 

заочна 60 - 60 100% 77 - 77 100% 

Всього по 

бакалаврам 

149 2 104 70% 189 9 151 80% 

 

27%

64%

9%

ННІ права в розрізі 
спеціальностей

Право

Міжнародне право

Історі та археологія



Всього (денна, заочна) прийнято здобувачів вищої освіти на навчання на 1-ий курс в 2019 році – 

255 студентів, у тому числі 9 іноземців (2018р.-263 студента, 2 іноземця) менше на 8 студентів. 

 Бакалаврів – 189 осіб (в тому числі паралельщиків 20 осіб); 

 Магістрів 66 осіб. 

В 2019 році вступило до аспірантури та докторантури 17 осіб, 16 аспірантів   (9 бюджет, 7 

контракт) та 1 докторант ( 2018 рік  15 аспірантів та 1 докторант). 

 На даний час на кафедрі військової підготовки (2018, 2019 роки) навчається 39 студентів-

правників. 

 

 

 

55% аспірантів навчається на повній оплаті. 

   

На   даний час на кафедрі військової підготовки навчається 39 студентів-правників. 

УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

  У 2018/2019 навчальному році за денною та заочною формами навчання випуск фахівців має 

такі показники:  

- за першим (бакалаврським) освітнім рівнем – 188 осіб  (100 -  денна, 88 - заочна)(з них 156 осіб 

навчалися за контрактом, 83%), дипломи із відзнакою отримали 18 випускників (10%).  

- за другим освітнім рівням: «магістр» –  130 осіб (81-денна; 49-заочна) (з них 110 осіб навчалися за 

контрактом, 85%), дипломи із відзнакою отримали 30 (23%) випускників. 

Дипломи з відзнакою 

                  2018                  2019   

всього бакалаври магістри всього бакалаври магістри 

54 10 44 48 18 30 

У 2019 році звання молодшого лейтенанта отримали 41 студент спеціальності «Право».  

Переконливим доказом високої якості освіти, яку здобувають студенти інституту, є їхні 

індивідуальні та колективні перемоги на Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та змаганнях. 

Переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад та у Всеукраїнських конкурсах студентських 

НДР у 2018/2019 навчальному році стали 17 студентів. 

Ефективність участі у Всеукраїнських конкурсах студентських НДР становить 80%. 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Викладачі Інституту пройшли конкурсний відбір для включення в реєстр експертів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). 
Експерти з акредитації освітніх програм 

викладачі, включені до реєстру 

6 осіб Гаруст Ю.В., Дягтярьов С.І., Рєзнік О.М., Завгородня В.М., 

Стогова О.В., Уткіна М.С. 

Експерти з акредитації освітніх програм 

здобувачі освіти, включені до реєстру 

(студенти, аспіранти) 

5 

осіб 

Андрійченко Н. 

Бенько А. 

Бондаренко О. 

Філоненко С. 

Савицька І. 

Експерти з акредитації освітніх програм 

викладачі, які пройшли попередній відбір та 

мають пройти тренінг у грудні 2019 р. 

3 

особи 

Ільченко О.В., Денисенко С.І.,  

Самойленко Є.А. 

 Це найбільша кількість викладачів саме нашого Інституту, які включені до реєстру експертів 

із забезпечення якості юридичної спеціальності в Україні. 

Члени науково-методичних комісій МОН України: 

Гаруст Ю.В. – член НМК зі спеціальності 081 «Право», 

Завгородня В.М. – член підкомісії зі спеціальності 293 «Міжнародне право». 

 

 

 

МАГ денна 62 - 37 60% 35 - 12 34% 

заочна 52 - 52 100% 31 - 31 100% 

Всього по 

магістрам 

114 - 89 78% 66 - 43 65% 

Контингент 1 курс 263 2 193 73% 255 9 194 76% 

Кількість 2018 рік 2019 рік 

аспірантів, здобувачів 52 56 

докторантів 1 1 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ   

Тематичний план науково-дослідних робіт університету на 2019 рік передбачав виконання двох 

тем в ННІ права за кошти державного бюджету. Загальний обсяг фінансування досліджень становив 

600 тис. грн.  

НН інститут права має 2 фахових наукових журнали з історії, які обліковуються науко-

метричною базою Іndex Copernicus (індекс копернікус):  

- «Сумський історико-архівний», категорії Б 

- «Сумська старовина», у 2020 році планується отримання категорії Б.  

Та науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти», який входить до науково-метричної 

бази Іndex Copernicus (індекс копернікус). Є фаховим вітчизняним виданням, у 2019 році отримав 

категорію В (Б).  

В  

Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  

Аспірантура та докторантура ННІ права є ефективною. Загальна кількість аспірантів та здобувачів – 

56 та 1 докторант, з яких 26 на бюджетній формі навчання (14 очна та 12 заочна).  

Діяльність спеціалізованої вченої ради інституту 

За звітний період спеціалізована вчена рада Д 55.051.07 провела 7 засідань, на яких проведено 

11 захистів: 6 докторських та 5 кандидатських дисертацій. 9 захистів відбулися за кошти здобувачів 

наукових ступенів, всі пройшли експертну оцінку МОН України, затверджені колегією. 

Наукове товариство студентів (слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених ННІ права 

Підготовку студентів НТСА ННІ права здійснюється в 4 наукових гуртках: 

1. Науковий гурток «Juvenis scientia», керівник асистент кафедри МЄПЦПД Швагер Ольга 

Андріївна. 

2. Науковий гурток «Кримінальне судочинство», керівник доцент кафедри КПДС Ільченко 

Олександр Васильович. 

3. Науковий гурток з кримінального права, керівник викладач кафедри КПДС Бондаренко Ольга 

Сергіївна.  

4. Науковий гурток «Актуальні проблеми адміністративного права», керівник доцент кафедри 

АГПФЕБ Рєзнік Олег Миколайович. 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

Здобули 17 (19) дипломів переможців, з яких І – 1, ІІ – 6, ІІІ – 10 (2018 р. І – 3, ІІ – 4, ІІІ – 19 

місць). Ефективність участі 78 %, що дало змогу увійти в трійку найкращих юридичних інститутах 

України. 

Студенти Інституту права взяли участь в 5 олімпіадах. За результатами яких посіли 2 (1) призове 

місце – 2 дипломи ІІІ ступеня (Інтелектуальна власність, Кримінальне право), кафедра КПДС. 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  

Щороку ННІ права розширює коло міжнародних партнерів. В рамках підписаних угод 13 

студентів та 6 викладачів ННІ права брали участь у програмах академічної мобільності. Так, у 2019 

році було підписано 2 відповідні угоди про довгострокове міжнародне співробітництво з 

університетами Туреччини: університет Джелаль Баяр (м. Маніса) та університет Ондокуз Маіс (м. 

Самсун). Результатом співробітництва стала подача заявок на програму Еразмус+ КА1.  

Викладачами ННІ права було подано понад 40 заявок для участі у програмах академічної 

мобільності. Так, у 2019 році 16 викладачів брали участь у програмах академічної мобільності з метою 

підвищення кваліфікації (6), проведення досліджень (2), участі у конференціях (6), наукового 

стажування (2), проведення переговорів щодо співробітництва (2). Обсяг грантових коштів, які були 

 

Кафедра 

Кількість публікацій 

2018 2019 

(на 31.12.19) 

2019 

(прогноз) 

Scopus WoS Scopus WoS Scopus WoS 

АГПФЕБ 3 2 9 1 17 8 

КПТІДП 4 4 8 10 9 10 

КПДС 3 1 5 0 5 0 

МЄПЦПД 7 5 3 3 3 3 

Всього 14 9 22 11 30 17 



надані викладачам міжнародними організаціями за індивідуальні гранти та гранти освітнього 

спрямування, сягає майже 600 тис.грн. (594 335 тис.грн.). Але лише 7% від загального штату ННІ права 

брали участь  у грантовій діяльності. Найбільшу активність показали кафедри адміністративного, 

господарського права та фінансово-економічної безпеки та міжнародного, європейського права та 

цивільно-правових дисциплін.  

У 2019 році два викладача Інституту під час стажування в університеті ім. Чорноризця Храбра 

(м. Варна, Болгарія) підписали меморандум «Про співпрацю та підвищення академічної мобільності». 

В межах цього меморандуму розроблені спільні навчальні плани спеціальності 081 Право освітнього 

рівня «магістр» по напряму «подвійний диплом». На даний час за вказаною програмою навчаються 2-

а студенти-правники. В рамках підписаного меморандуму 10 студентів другого курсу навчалися у 

літній школі. 

У 2019 році студентами ННІ права було подано більше 30 заявок на участь у  програмах 

академічної мобільності Заявки було подано на навчання у наступних країнах: США, Канада, Латвія, 

Литва, Польща, Словаччина, Болгарія, Естонія. 15 студентів виграли грант на короткострокові (13); 

довгострокові (2) програми навчання. Студент 3-ого курсу був учасником програми академічної 

мобільності Еразмус+ та навчався в університеті Вітаутаса Магнуса (м. Каунас, Литва) протягом 

одного семестру, один навчається в Китаї. 

5 аспірантів ННІ права навчались в Угорщині, Греції, Польщі, Великобританії.  

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ  

У 2019 навчальному році інститут працював згідно з  програмами практики.  

Роботодавці перед майбутніми юристами ставлять підвищенні вимоги, вони зацікавлені щоб 

випускник мав досвід практичної роботи, перевагу віддають тим, хто вільно володіє іноземною мовою, 

має досвід зарубіжного стажування. 

Основні бази практик  
Сумський окружний адміністративний суд 

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» Сумська філія 

Головне управління ДФС у Сумській області; 

Господарський суд Сумської області 

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України 

Головне управління Національної поліції у Сумській області 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області 

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області. 

Прокуратура Сумської області 

Сумська обласна рада 

Управління майном Сумської обласної ради 

Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юридична клініка СумДУ 

У вересні 2019 року для студентів було проведено захід «День кар’єри», в якому взяли участь 

Головне управління національної поліції та Головне територіальне управління юстиції в Сумській 

області.  

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Загалом, забезпечення прозорості діяльності ННІ права у медійному просторі здійснюється 

завдяки функціонуванню 10 публічних сайтів: кафедр; науково-консультативного центру правових 

досліджень; юридичної клініки; журналів. 

     Усього за 2018 рік було опубліковано понад 70-ти новин на офіційному сайті ННІ права, які носили 

інформаційний та профорієнтаційний характер. Активно проводиться оновлення як сайту інституту в 

цілому, так і кожної кафедри зокрема. 

     Активно розвивається канал ННІ права на ЮТУБ (YouTube). На каналі розміщено відеоматеріали 

із презентаціями освітніх програм інституту. Стабільно розвивається корпоративна поштова служба.  

ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА  

 Позанавчальною роботою за підсумками 2019 року було охоплено 78,8 % студентів ННІ права. 

1.  У ННІП інститут кураторства діє на 1 курсі. Кількість кураторів  -  5. Студентський директорат 

ініціював, брав участь та залучав до участі в різноманітних заходах студентів ННІП. Всього таких 

заходів було проведено близько 60, з яких загальноуніверситетських – 14 (Посвята в студенти, 

«Золотий інтеграл-2019», Фестиваль науки, «Міс СумДУ-2019», «Кращий студент СумДУ-2019»,  

Містер СумДУ 2019, Дні відкритих дверей, тощо), інші - інститутські (День юриста, випускний, 



інтернет-фотоконкурси, майстер-класи, екскурсії, тренінги, дебати дебатного клубу Юридичної 

клініки, соціальні акції та інші). 

Проведення розважальної гри «Хто зверху», пізнавального заходу  «Чай зі студентським 

директоратом ННІП» та новорічного заходу «Новий рік зі студентським директоратом ННІП». 

Проведення футбольного матчу між командами викладачів та студентів за Кубок директора 

ННІП до Дня Юриста,  «Виїзний тренінг для першокурсників» на базі СОЗ «Універ». В заході взяли 

участь 30 студентів першого курсу ННІП. 

Лекції на тему «Запобігання булінгу в освітньому середовищі»; Всеукраїнська школа 

адвокатської діяльності, Перша правнича школа менеджменту та управління, круглі столи,  тощо. 

Була організована екскурсія до Верховної Ради України, участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

студентського турніру з судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції.  

Студентка Навчально-наукового інституту права, групи Ю-73 Савицька Інна разом з іншими 

студентами СумДУ відвідала у якості волонтера XVIV Економічний форум м. Криниця-Здруй, 

Польща. 

У конкурсі «Кращий студент СумДУ-2019» у номінації «Навчальна діяльність» була відзначена 

магістрантка ННІП Невмержицька Юлія, яка в 2019 році стала переможцем ІІ туру Всеукраїнської 

олімпіади з інтелектуальної власності, тощо. 

Юридична клініка СумДУ активно надає правову допомогу учасникам АТО, сім’ям загиблих в 

АТО та особам-переселенцям з окупованих територій. За звітний рік члени Юридичною клініки 

приймали участь у  правничих школах  з антимонопольного, банківського, судочинства, адвокатської 

діяльності.  

зустрічі з ветеранами АТО, спортивний турнір до Дня захисника Вітчизни, показові заняття з 

«Тактичної медицини», польовий вихід з кадетами Сумського військового ліцею «Кадетський корпус», 

відкриття скульптури «Пам’ятний знак загиблому студенту-воїну», обласний форум національно-

патріотичного виховання «Пробуди свідомість», виїзне заняття в урочище Зелений гай. 

З 2013 року в Сумському державному університеті діє Громадське формування з охорони 

громадського порядку «Спарта». Також відкрито «Центр спортивних єдиноборств», організацію 

роботи якого довірили  інституту права. 

Згідно з планом позанавчальної роботи інституту за 2019  р. було проведено заплановані 

культурно-масові заходи, серед них: посвята в студенти, інтернет-фотоконкурс «Інститут очима 

студентів», фестиваль науки і культури СумДУ, конкурс «Золотий інтеграл», святкові заходи щодо 

Міжнародного дня студента, КВН, підготовка випускного вечора; тощо. 

Фізичне виховання та розвиток спорту 

Кількість діючих спортсменів в ННІ права – 21, з яких майстер спорту міжнародного класу – 1, 

майстер спорту України - 2, КМС – 13, 1 розряду – 5. За звітний період студенти ННІП прийняли участь 

у 7 спортивних заходах.   
Ядов Богдан Майстер спорту 

міжнародного класу 

Срібний призер юнацьких Олімпійських ігор, Призер 

чемпіонату світу 2019, Член збірної команди з дзюдо 

Аллахвердієв Расул Майстер спорту Чемпіон України з пауерліфтингу 

Маслюк Дарина Кандидат у майстри 

спорту  

Чемпіонка України з легкої атлетики 

Соколенко 

Олексій 

 Призер чемпіонату України з рукопашного бою 

ПРИКІНЦЕВІ СЛОВА 
Головне завдання нашого інституту, це профорієнтаційна робота і набір студентів на всі 

спеціальності та освітні програми, підготовка конкурентоспроможних випускників та їх 

працевлаштування. Це якість, доброчесність, відповідальне ставлення студентів до свого навчання.  

Одним із головних завдань залишається набір іноземних студентів, своєчасна розробка 

дистанційних курсів, а також навчальних програм, тому що законодавство змінюється дуже часто. 

Уже звичні прозорість і колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване планування 

діяльності університету, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних рішень дозволяють з 

оптимізмом дивитись нам всім у майбутнє. 

Висловлена подяка керівництву університету за розуміння на підтримку.  

УХВАЛИЛИ: Роботу Директора НН інституту права А.М.Куліша за 2019 рік вважати «задовільною». 


